
„Programy EJTN są moim zdaniem najlepsze. To naprawdę 
bezcenna szansa na wymianę wiedzy z partnerami z innych 
krajów członkowskich UE”

polski prokurator

Przy wsparciu finansowym w ramach unijnego 
programu „Wymiar Sprawiedliwości”

PROGRAM WYMIANY W SKRÓCIE POMOC FINANSOWA
Koszty podróży i codziennych wydatków pokrywa EJTN w ramach 
diety lub – w określonych przypadkach – zapewniając zwrot 
realnych kosztów. 

Program wymiany dla kadr 
wymiaru sprawiedliwości 

PROGRAM DŁUGOŚĆ JĘZYK MIEJSCE

SĘDZIOWIE I PROKURATORZY

Wymiany ogólne 10 dni*

Język państwa 
goszczącego 
lub język 
wspólny

sądy, prokuratury

Wymiany 
specjalistyczne

5 dni

Język państwa 
goszczącego 
lub język 
wspólny

sądy, prokuratury

Wymiany 
bilateralne

5 dni

Język państwa 
goszczącego 
lub język 
wspólny

sądy, prokuratury

Wizyty studyjne 2 do 5 dni
angielski lub 
francuski

TSUE, ETPCz, 
Eurojust, 
instytucje unijne, 
FRA, HCCH

Staże 
długoterminowe

3 do 12 
miesięcy

angielski lub 
francuski

TSUE, ETPCz, 
Eurojust

 PREZESI SĄDÓW I PROKURATORZY PEŁNIĄCY FUNKCJE KIEROWNICZE W 
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PROKURATURY

Wymiana 
prezesów sądów 
i prokuratorów 
pełniących 
funkcje 
kierownicze w 
jednostkach 
organizacyjnych 
prokuratury

3 do 5 dni

Język państwa 
goszczącego 
lub język 
wspólny

sądy, prokuratury

PRZYSZLI I NOWO MIANOWANI SĘDZIOWIE I PROKURATORZY

 Program AIAKOS

2 tygodnie 
(1 tydzień 
za granicą i 
1 tydzień w 
kraju)

angielski

Instytucje 
kształcenia 
kadr wymiaru 
sprawiedliwości, 
sądy, prokuratury

WYKŁADOWCY 

Wymiany 
wykładowców

5 dni

Język państwa 
goszczącego 
lub język 
wspólny

Instytucje 
kształcenia 
kadr wymiaru 
sprawiedliwości

* niektóre wymiany ogólne mogą trwać 5 dni, w zależności od instytucji goszczącej

European Judicial Training Network (EJTN)
123, rue du Commerce, B-1000 Brussels
Email: exchangeprogramme@ejtn.eu  |  Phone: +32 2 280 22 42

Aby dowiedzieć się więcej 
Odwiedź stronę EJTN: www.ejtn.eu

   

ZGŁOSZENIA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się jesienią każdego roku i 
ogłaszane jest za pośrednictwem instytucji członkowskich i 
partnerskich EJTN, a także na oficjalnej stronie internetowej 
sieci.

Kandydaci z dobrą znajomością języka wybranego kraju 
mogą aplikować wypełniając formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie sieci EJTN.

EJTN wspólnie z instytucjami członkowskimi i partnerskimi 
dokona wstępnej selekcji kandydatów i przydzieli ich do 
określonych krajów i organizacji uczestniczących w 
programie.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o wyborze w 
ciągu 2 miesięcy od momentu zakończenia przyjmowania 
zgłoszeń.



O PROGRAMIE
Zapoczątkowany w 2005 roku z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego program wymiany dla kadr wymiaru 
sprawiedliwości to sztandarowy projekt sieci EJTN, w ramach 
którego podejmowane są działania wychodzące naprzeciw 
obecnym i przyszłym potrzebom europejskiego sądownictwa. 
EJTN cieszy się dziś powszechnym uznaniem jako najlepszy 
organizator wymian międzynarodowych 
między przedstawicielami wymiaru 
sprawiedliwości.

Program wymiany pozwala europejskim sędziom pogłębić 
praktyczną znajomość innych systemów sądowniczych, prawa 
europejskiego i przepisów dotyczących praw człowieka poprzez 
kontakty bezpośrednie oraz wymianę poglądów i doświadczeń 
pomiędzy sędziami, prokuratorami i wykładowcami z różnych 
państw członkowskich UE. 

Program ma również na celu rozwój europejskiej kultury 
sądowniczej w oparciu o budowę wzajemnego zaufania między 
organami wymiaru sprawiedliwości na wspólnym obszarze 
europejskiego sądownictwa. 

NASZE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ…
Krótkoterminowe wymiany w państwach członkowskich UE
•  Wymiany ogólne: Organizowane indywidualnie lub dla grup 

sędziów i prokuratorów z kilku krajów członkowskich; wymiany 
ogólne pozwalają uczestnikom zapoznać się z systemem 
wymiaru sprawiedliwości goszczącego państwa, wziąć udział 
w rozprawie, a także spotkać się i wymienić doświadczenia ze 
swoimi odpowiednikami w danym sądzie lub prokuraturze. 

•  Wymiany specjalistyczne: Sędziowie i prokuratorzy zyskują 
szansę poszerzenia wiedzy o konkretnym obszarze prawnym 
w sądzie lub prokuraturze innego kraju członkowskiego UE. 
Program oferuje każdego roku ponad 15 specjalizacji w różnych 
państwach. 

•  Wymiany bilateralne: Grupy sędziów lub prokuratorów z 
tego samego sądu lub prokuratury mogą z własnej inicjatywy 
spędzić tydzień w sądzie lub prokuraturze w innym kraju 
członkowskim UE, wymieniając się doświadczeniami i 
najlepszymi praktykami w określonym obszarze wspólnego 
zainteresowania.

•  Wymiany prezesów sądów i prokuratorów pełniących 
funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych 
prokuratury: Przeznaczone dla prezesów sądów i prokuratorów 
kierujących jednostkami organizacyjnymi prokuratury wymiany 
mają na celu kształtowanie kluczowych umiejętności w 
zakresie przywództwa i zarządzania, komunikacji i kontaktów 
z mediami, zarządzania finansowego i informatycznego oraz 
zasobów ludzkich. 

•  Wymiany wykładowców: Wykładowcy zyskują okazję do 
pogłębienia wiedzy o przyjętej w kraju goszczącym metodologii, 
stosowanych narzędziach pedagogicznych i programach; mogą 
również wymienić się z innymi wykładowcami najlepszymi 
w krajach UE praktykami z zakresu kształcenia sędziów i 
prokuratorów.

Program AIAKOS 
Program stworzono z myślą o przyszłych i nowo mianowanych 
sędziach i prokuratorach. W ramach projektu uczestnicy mają 
szansę poszerzyć wiedzę o innych systemach sądowniczych 
i programach kształcenia, pogłębić znajomość prawa Unii 
Europejskiej oraz instrumentów współpracy sądowej, a także 
nawiązać cenne kontakty z partnerami z innych krajów, które 
zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej. 

Szkolenia w organizacjach europejskich i 
międzynarodowych 

•  Wizyty studyjne: Wizyty uczestników pochodzących z różnych 
państw w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), 
Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz), Eurojust, 
instytucjach unijnych w Brukseli, Agencji Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej (FRA) i Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego (HCCH) pozwalają im uzyskać informacje na 
temat funkcjonowania i procedur instytucji goszczących.

•  Staże długoterminowe: Indywidualnie organizowane staże 
długoterminowe w Trybunale Sprawiedliwości UE, Europejskim 
Trybunale Praw Człowieka i Eurojust pozwalają na pełne 
uczestnictwo stażystów w codziennej pracy instytucji 
goszczących. 

Inscenizacja procesu 
Program AIAKOS 

Bordeaux, Francja

Wymiana ogólna 
Wenecja, Włochy

„Bardzo 
się cieszę, 

że mogłem wziąć udział 
w tej wizycie studyjnej. To niezwykle 

ciekawe i owoce doświadczenie dla każdego 
europejskiego sędziego!”  

 grecki sędzia

Co daje uczestnictwo w programie…?
• Znajomość systemów sądownictwa w Unii Europejskiej
• Wymianę najlepszych praktyk
• Rozbudowę sieci zawodowej
• Poprawę umiejętności językowych

„Program 
przekroczył moje 
najśmielsze oczekiwania. 
Rozmowa z prezesem sądu, który 
borykał się z takimi samymi wyzwaniami, 
jak ja, ale w odmiennym kontekście, była 
niezwykłym doświadczeniem!”  

belgijski prezes sądu

©ENM

©PH

 
„Wymiana ta była 
dla mnie najbardziej owocnym 
doświadczeniem i wyzwaniem zawodowym w 
całej dotychczasowej karierze.”  

 czeski sędzia
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